Møde Anholt Borgerforening, torsdag d. 7/1, 2010
Afbud: Martin

1. Siden sidst
a) Niels refererede fra et meget positivt møde med den nye Borgmester, Jan
Petersen. Han vil prioritere Anholt højt og stå for en effektiv handlingsorienteret
kontakt. Der blev taget hul på ø-råds-tanken og drøftet opbygning, basisøkonomi
og kompetence. Et øråd med status som rådgivende organ (a la ældrerådet) evt.
under borgmesterkontoret, som kunne behandle alle relevante sager vedr. Anholt.
Statsfærgetanken blev også vendt, for at ændre på det helt urimelige ry Anholt
har som en byrde for kommunen. (Desuden blev der sået et sandkorn for en
kystsikringsløsning!!)
b) Der arbejdes videre med at få adgang til foreningens arkiv.
c) Stadig ikke en lyd fra Færgefartsudvalget. Jesper rykker.
2. Den kommende periode
a) Opsummering af arbejdsgrupper: Aktivitetsudvalg (Jo, Lis, Linda, Karen, Iben,
Lisbeth, Ulla), Fredning (Martin, Lotte A.S.), Kystsikring (Niels, Lotte A.S.).
Der blev dannet to nye grupper: Turisme (Ulrik) og Ressourcer (energi & vand)
(Niels). De to nye grupper vil supplere sig med interesserede borgere.
Fastlæggelse af datoer og indhold for møder vedrørende:
b) Fredning, Borgermøde. (Martin) Udsættes til næste møde.
c) Forsamlingshus (Jette). Møde aftales med husets bestyrelse.
d) Ressourcegruppen. Niels finder interesserede til gruppen.
e) Brev fra Aage Højbjerg, NRGI. Der har været kontakt og det anbefales at
stemme på ham ved det kommende NRGI-valg. Vi vil bruge ham som konsulent
vedrørende arbejdet i energigruppen.
f) 10 – års handlingsplan. Er på tegnebrættet. Niels vender tilbage med yderligere
om indhold og økonomi.
g) Generalforsamling søges gennemført i uge 12.
Sager, der skal igangsættes:
h) Kystsikring. Efter at emnet er drøftet på mødet med borgmesteren vil Niels
sammen med Lotte A.S. gå i gang snarest.
i) Tvungen jobsøgning på fastlandet. Emnet tages op igen næste gang.
j) Gennemgang af lovene m.h.p. antal bestyrelsesmedlemmer, valg, øråd m.m..
Tages op på et kommende møde.
3. Indkomne forslag
Ingen.
4. Økonomi, herunder ansøgninger om forbrug (ex. Kurser)
Intet nyt.
5. Næste møde
Tirsdag d. 19/1, kl. 16.00 – 17.30
6. Eventuelt
Ide om oprettelse af en Anholt Fond blev luftet og tages op på et kommende møde.
8/1 2010, referent Jette

